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 مقدمه

 محیط در بنیادی اتتغییر کار محل در نوآوری. است کشور هر پایدار توسعه برای حائز اهمیت علم یک نوآوری

تحقیقات  از بسیاری حال، این با. ها خواهد شدشرکت سود افزایش باعث نتیجه در ،آورد می ارمغان کار به

 خدمات در نوآوری و کار محل به توجه بدون ،هافرایند بهبود یا و محصول توسعه یزمینه در ،نوآوریمربوط به 

-زمینه ایجاد برای قبلی، مطالعات در مشکالت موجود شناسایی هدف با حاضر مطالعه رو، این از است. متمرکز

 .باشدمی (1OSH) شغلی سالمت و ایمنی در کار محل در نوآوری تاثیر به مربوط تحقیقات در یتربیش های

 محل در نوآوری تاثیر که است بدیهیه است. شد انجام موارد چاپ شده یگسترده بررسی طریق از پژوهش این

 هاییافته .است شده گرفته نادیده ،فرادا سالمت و کار محل ایمنی اهمیت وجود با ،مطالعات از بسیاری در کار

 یتوسعه نوین نوآوری نسبت به ،کار محل در نوآوری تفاوتکه  اندهداد نشان موارد چاپ شده بررسی از حاصل

 انجام ،خاص طور به ،کار محل در نوآوری یدر زمینه ات اندکیتحقیق و ستمشخص نشده ا به درستی محصول

 سازمان مانند( فنی غیر نوآوری) کار محل در نوآوریموجود در  شکاف ،پژوهش اینهای یافته بنابراین، .اند شده

 را آموزش و سیاست ،کارگران مشارکت ارشد، مدیران تغییرات انسانی، منابع مدیریت کار، محل طرح کار، محیط

 مورد بررسی ، شغلی سالمت و ایمنی در کار محلدر  نوآوری تاثیر در این پژوهش رو، این از کنند.بررسی می

  .گیردقرار می

 .کار محل در نوآوری کار، محل سالمت و ایمنی پایدار، توسعه نوآوری، تاثیر صنعتی، روابط: کلیدی کلمات

 دیباچه

 از یکی است.تبدیل شده صنعتی و خدماتی مراکز در جهانی مسئله یک به ،شغلی سالمت و ایمنیهای چالش

 های وریافن) فنی هاینوآوری متفاوت از بحث این .است کار محل در نوآوری ،مشکالت این حل های روش

و به جای  .است شده انجام ،خدمات توسعه فرایند یک یاو  شده ابداع جدید محصول یک آن در که( علمی

 Pot یمقاله توسط کار محل در نوآوری .پردازدمی( پشتیبان هایوریافن) فنی غیر نوآوری به ،فنی هاینوآوری

 منابع مدیریت ،شغلی سازمان های زمینه در ،شدهترکیب و جدید 2هایرابطسازی  پیاده عنوان به( 2011)

ی مقاله .است وریافن در نوآوری برای یمکمل خود این .است شده تعریف ،پشتیبان هایوریافن و انسانی

 انسانی منابع مدیریت کار، سازماندر  موثر اقدامات از یگروه عنوان به ،شدهترکیب و جدید هایرابط بر( 2012)

                                                            
1 - Occupational Safety and Health 
2 -Interventions 



3 
 

 عملکرد بهبود برای ای وسیلهنست بلکه  هدف یکفقط  نوآوری بنابراین کند.می تاکید های پشتیبانوریافن و

 در نوآوری این دارد که بر داللت اقتصادی رشد تقویت در جهت فنی غیر عوامل رشد به رو اهمیت .است فرایند

 کلی سازی بهینهی در زمینه تالش به نیاز امر این .نیست کافی سازمان کار تجدید برای تنهایی به وریافن

 دارد. سازمانی سیستم تغییر و هافرآیند

 نمونه، برای. ( Pot et al. 2012a) فنی غیر و فنی عواملاست: هکرد بندی طبقه گروه دو به را نوآوری ،مطالعات

 نوآوری و خالقیت .باشد می کردن کار جدید های شیوه و باال کارایی با ،یکار های سیستم ،فنی غیر عوامل

 کار محلدر نوآوری ،  (Hage 1999; Lam 2004) سازمانی نوآوریی مانند مطالعات توسط نوآوری فنی غیر های

(Pot 2011; Totterdill 2010  ) کار  محل در اجتماعی نوآوری وو(Eeckelaert et al. 2012; EU DG 2012; 

Pot et al. 2012b  )نه و (جدید خدمات یا محصوالت)اند  نهایی محصوالت نه ها نوآوری ایناند. بررسی شده 

 سازمانی، ساختار انسانی، منابع مدیریت، مردم، استقرار بهبود و تجدید با آنها اما .توسعه و تحقیق های هزینه

 و کار محیط بهبود مجدد، طراحی سازمانی، های سیاست تولید، های روش بازاریابی، های روش اولیه، فرایند

 سر و کار دارند. هاسیستم سازیتازه

 .است آن معنای و کار محل در نوآوری اند،نشده بررسی کار محل بهبود در امروز به تا که یبزرگ مشکالت

 .بود گرفته قرار بحث مورد در برخی مقاالت که است جدید محصول توسعه فرایند یا و جدید یایده تنها ،نوآوری

 به اشاره با کار محل در نوآوری توصیف و تعریف درهای موجود شکاف شناسایی مقاله این هدف ،رو این از

 محل در نوآوریاز  مستنداتی تولید ومقاالت  ارزیابی ،کلی هدف .است زمینه این در شده انجام محدود مطالعات

 به موضوع این در را خود تحقیقات خواهند، که میگیرندگان تصمیمگذاران و سیاست به که ،است یکپارچه کار

 انجام منظور به .کندمی کمک،مقاله این در شده ذکر شکافو  کار محل ،نوآوری بهبود مورد در برسانند ، انجام

 .ستامورد بررسی قرار گرفته بخش زیر عنوان به ،مقاالت ی مطالعه پژوهش، این

-می کار محل سالمت و ایمنی به توجه با جهانی صنایع در موجود کار محل نوآوری بررسی به مقاله این در

 خواهیم کرد. بررسی را کار محیط کلی بهبودو  ایمنیبر  ،کار محل در نوآوری تاثیر چگونگی همچنین پردازیم.

 خالصهبه طور  را کار محل سالمت و ایمنی یزمینه در نوآوری تاثیر ،اخیر علمی شواهد سیستماتیک بررسی

 را شغلی سالمت و ایمنی مشکالت در موثر عوامل و نوآوری بین روابط همچنین بررسی این .شرح خواهد داد

 های ویژگی و نوآوری تاثیرموجود در  شکاف کردن پر در تالش حاضر سیستماتیک بررسی .است انعکاس داده

بدین  مرکزی پژوهش بخش سوال ، دارد.کار محل در حوادث کردن کم به منظور کار محل سالمت و ایمنی کلی

 دارد؟ کلی سیستم در یسالمت عملکرد و سازمانی کار محل ایمنی درتاثیری  چه کار محل در نوآوری: گونه است
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 کار کیفیت و شرکت عملکرد برای تواندمی کار محل در نوآوری متوجه خواهیم شد که ،مطالعاتبرخی  کمک با

انجام برای  گذارانسیاست برای یتر یافته سازمان اطالعات ،پژوهش این ینتیجه بنابراین، .واقع شود مفید

 . خواهد کرد فراهم ،دانش آوریجمع با ،تروسیع تحقیقات

 تحقیق روش

مطالعاتی  هاتحلیل و تجزیه و ها داده آوری جمع سیستماتیک بررسی روش از استفاده با نویسندگانبسیاری از 

و  شغلی سالمت و ایمنی یبارهدر موجودمتون  جمع آوری  و کرد خالصه ارزیابی، در امر این اند.انجام داده

 داده این .دارد بستگی نویسندگان تحلیل و تجزیه و ثانویه های داده به ،هابررسیاین  .است کار محل در نوآوری

،  EMERALD . )مانند :اندهشد آوری جمع سایت وب در موجودمعتبر   المللی بین مجالت از اساسا ها

Elsevier  ،Science Direct ، PUBMED  ،سازمان بین المللی کار (ILO )  جهانی سالمت سازمان گزارشاتو 

(WHO )). دنباش می شغلی سالمت و ایمنی به مربوط علمی و معتبر مجالت المللی بین های داده پایگاه این. 

مقاالت، این  نویسندگان .شده است استفاده نظر مورد منابع هایداده مجموعه پژوهش از این در کلیدی کلمات

»  ،«اتیوپی  و آفریقا توسعه، حال در و یافته توسعه کشورهای در شغلی سالمت و ایمنی»  مانند از عباراتی

 و ایمنی به مربوط مقاالت کنند.می استفاده« تولیدی صنایع در نوآوری اهمیت»  و ،« کار محل در نوآوری

 در یک هیچ تقریبا اما ،و مورد بررسی قرار گرفته اند شده دانلود بار چندین کار محلدر  نوآوری و شغلی سالمت

 از درصد 11 مقاالت، این از .اندهشد پیدا ،شده بررسی مربوطی مقاله چهل از بیش اند.نوشته نشده اتیوپی

 نوآوری ی درباره، درصد 30 حدود و اتیوپی در ای حرفه سالمت و ایمنی مسائل مورد درشده  بررسی تحقیقات

محل  در نوآوری و شغلی سالمت و ایمنی مسائل به مربوط، مقاالت از دیگر درصد 59 حدوداست.  کار محل در

 مورد ییمحتوا هایتحلیل از استفاده با هاداده .هستند جهانیی یافته توسعه کشورهای دیگر و آفریقا در کار

 بدست آمده پس اطالعاتباشند. می کار محل در نوآوری سطح دادن نشانبرای  ها یافته و اندهگرفت قرار بررسی

 هدف همان اما با مختلف های زمان در نوشته شده مقاالت و مختلف هایسایت وب در گسترده هایبررسی از

 پژوهش این اساس بر هایافته ترینجدید شده، بررسی مقاالت از بسیاری منابع میان در اما بدست آمده است.

 د.باشنمی

 بررسی مقاالت
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 نوآوری وضوح به هاآن .است تمرکزم ،کار محل در نوآوری همچنین و سالمت و کار محل ایمنیبر  مقاالتهدف 

 در موجود حوادث شدت به همچنین مطالعه این .اندکرده تعریفرا  هاآن هایشباهت و ها تفاوت، کار محل در

 .دهدمی نشان را یافته توسعه کشورهایدر  ،تولیدی صنایع

 ایمنی و کار محل در نوآوری

 نوآوری هایروش

 یتمام نهایی ینتیجه اما. استگرفته قرار بحث مورد مختلف هایروش باو  محققان از بسیاری توسط، نوآوری

 موجود هایتکنولوژی از استفاده اب را جدید خدمات و محصوالت آوری کرده است وجمع نقطه یک در را هاایده

 از بسیاری در و است شده گرفته نادیده این بین در کار، محل در نوآوری ،حال این با ه است.آورد ارمغان به

به طور ) درحال پیشرفت هم و( انقالبی) اساسی هم، نوآوری .قرار نکرفته است بحث مورد هاپژوهش هاییافته

را  کار محل سیستم بهبود ،کار محل در نوآوری ،مقاالت بررسی به توجه با. ( Pot et al. 2012a)است (تدریجی

-دسته به توانمی را هاایناست.  کار محیط و افرادی پیکربندی کار، محل سیستم بهبود منظور از .به دنبال دارد

 ایمنی و تولید بازاریابی، ،فرآیندها سازمانی، ساختار) یکار اصول و( انسانی منابع مدیریت، ،کارمندان) افراد های

 .کرد بندی دسته( کار محیط

 ،دیگر منابع در موجود هایایده اتخاذ یا و جدید هایایده خلق فرایند عنوان به را نوآوری ،محققان کلی، طور به

 در کار محیط تغییر طریق از ظهور نو اقتصادهای یتوسعه از ،بنابراین .کنندمی تعریف جدید یجامعه یک در

 صنعت از بخش هر یتوسعه برای نوآوری بنابراین، (.OECD 2012)کندمی پشتیبانی صنعتی های بخش

 در کشورهای که دنده می نشان مطالعات ،1960 سال از .باشدمی اقتصادی رشد محرک در یک و است ضروری

  در یبیشتر تالش بنابراین .دارند وریافن و علم از استفاده با ،خود نوآوری هایظرفیت بهبود به نیاز توسعه حال

 Trojer, Rydhagen, and Kjellqvistt)باید انجام شود محروم کشورهای و مردم نفع به و توسعه و تحقیق بخش

2014 .)Trojer  ،Rydhagen  وKjellqvistt  شده اعمال امر این تحقق برای ای جدی هایتالش که کردند اعالم 

ثابت کردند  همچنین  Kjellqvisttو  Trojer  ،Rydhagen .هستند کم خیلی هم هنوز هااین تالش  اما است،

مهم  ارتباطات و روابط ساخت در که واسطی و دانش دهندگان ارائه عنوان به باید عالی آموزش موسسات ،که

 انتقال در ی موثریهاواسط هادانشگاه ایفا کنند. کلیدی هاینقش ،نوآوری هایسیستم رفتیشپ برای هستند،

 انتقال برای یراه هیچ توسعه حال در کشورهایهای دانشگاه های درسکالس حال، این با .هستند نوآوری دانش

 و ایمنی فرصت ایجاد ،امر اینخود، ندارند.  های دانشگاه در ویژه به ، نوآورانه سالمت و ایمنی یدرباره دانش
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 کارشناسان به جز ،متخصصان آموزش، کشورها از بسیاری در .دهد می کاهش در اجتماعرا  کار محیط سالمت

 این به ایننیست.  یافته سازمان سیستماتیک از نظر ،گوناگون ایهرشته برای ایحرفه سالمت تیم برای ،پزشکی

 وجود توسعه حال در کشورهای در ،شغلی سالمت و ایمنی مدیریت هایشیوه برایخاصی  آموزش است معنی

 .ندارد

 هاآن هایشرکت .هستند جهانی اقتصاد ورآ زیان هایموقعیت از دور شدن به مندنیاز توسعه حال در کشورهای

 فراموش را محروم مردم نیازهای نباید ،کنند پاسخگویی جهانی بازار مطالبات به بایدکه عالوه براین

 مطالعات درGomes (2011 ) و Morceiro، Faria ، Fornari .(Kjellqvistt 2014 و Trojer، Rydhagen)کنند

 اند.رسیده طبیعی منابع از استفاده با سنتی صنایع در گام به گام های نوآوری به خود

 نظر در با اند.کرده استفاده فرآیند اصالح برای ،جدید محصول توسعه جای به ،نوآوری ، ازهاصنعت از بسیاری

 .است شده گرفته نادیده کارکنان سالمت و محصول ایمنی ،جدید محصول توسعه و فرآیند بهبود تنها گرفتن

های یافته(. Ecuru et al. 2014) روی آورند نوآوریبه  ،باز و آزاد اقتصاددر رقابت  برای باید تولیدی های شرکت

 هایشرکت نوآوری فرایندهای در تحقیقاتی هایسازمان و محلی هایدانشگاه که دهدمی نشان مقاله این

 ،وجود داشته باشد اعتماد اگر .است اعتماد عدم و رقابت از ترس موجود، چالشکنند. نمی شرکت تولیدی

 کن ریشه آشامیدنی، آب به دسترسی مانندمشکالت بزرگ  به پرداختن درچشم گیری  تفاوت تواندمی نوآوری

 لزوم، صورت در و انتقال. (OECD 2012)، ایجاد کند گرسنگی کاهش یا و شدهگرفته نادیده های بیماری کردن

 اهداف این به توجهی قابل طور به دنتوانمی اغلب ،یافته توسعه کشورهای درهای موجود تکنولوژی کارگیریبه

-می یافته توسعه کشورهای در موجود وریافن چه اگر که دهدمی نشان مقاله این. (OECD 2012) کنند کمک

 کار محل سالمت و ایمنی بر هاآن اتتاثیراما  ،ایجاد کند توسعه حال در کشورهایدر توجهی قابل اتتغییر تواند

 .اند نگرفته مورد مطالعه قرار

 مشتریان بنابراین اند.پرداخته نوآوری و پژوهش ایجاد به مشتری، نیازهای برای رسیدگی به ،هاشرکت تازگی، به

 هزینه پرداخت کنند، کنند دریافت می ،خود نیازهای بامطابق  ی کهخدمات یا و محصوالت برای توانندمی

(Gidey et al. 2014; Ralph 1997) .،به .رساندمی حداقل را به مشتریان نیاز، کار محیط نوآوری در بنابراین 

ایجاد  ارگونومیک ایمنی و کار محیط کارکنان برای باید کیفیت، با خدمات یا و محصوالت آوردن بدست منظور

-شرکت از بسیاری که است روشنارائه دهند.  کیفیت با خدمات و محصوالت توانندها میآن؛ در این صورت شود

این امر بدون  حال، این با .اند شده متمرکز ان خارجیمشتری رضایت و کیفیتبا ( خدمات) محصول بر رویها 
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 تولید به که هستند شرکت کارکنان ،داخلی مشتریان اینشود. حاصل نمی داخلی انمشتری رضایتبه توجه 

 طراحی ،مسائل ترین رایج تولید، و نوآوری مطالعات اغلب درپردازند. می خدماتی ارائه و کیفیت با تمحصوال

 در یا و نوآوری یزمینه در است. سود حداکثر و ضایعات کاهش خارجی، مشتری رضایت اصالح، جدید، محصول

 .استرسیدگی نشده کار محل سالمت و ایمنی به مربوط مسائلبه  خوبی به داخلی مشتری رضایت گرفتن نظر

 و ایمنی باید ها شرکت( سازمانی نوآوری و بازاریابی فرآیند، محصول،) نوآوری فرایند چهار طول در بنابراین،

  .بگیرند نظر در ،سازمانی اهداف به دستیابی برای اساسی عامل یک عنوان به را کار محیط سالمت

 کار محل در نوآوری

 بهکه  ،است کیفیت با غلاشم ایجاد همچنین و عملکرد بهبود منظور به گیری افرادبه کار ،کار محل در نوآوری

 عنوان به Pot (2011))) از کار محل در نوآوری تعریف .(De Sitter 1995) معروف است 1انسانی منابع همکاری

شده گرفته  ،وریافناز  حمایت و انسانی منابع مدیریت کار، سازمان های زمینه در ترکیب و جدید اقداماتمفسر 

 Potد. نام برده شو کار محیطی ساده فرآیند عنوان به آناز  اگر حتی ؛است وریافن در نوآوری مکملکه  است.

et al. (2012a)  و(Pot (2011 یک یا و یترکیب ارتباطات و ساده، جدید نوآوری عنوانه ب را کار محل نوآوری 

 پذیرفته ایگسترده طور بهها که این تعریف ؛اندکردهتعریف  وریافن و انسانی منابع مدیریت افزاری، نرم بسته

 طور به حاضر حال در که کار، بازار ی آن دراقتصاد و اجتماعی تاثیر دلیل به ،کار محل در نوآوریاند. شده

عبارت . (Totterdill 2012) است حائز اهمیت ،رایج است اروپایی گذارانسیاست از بسیاری میان در ایگسترده

شد،  منجر کار محیط بهبود بهبزرگ که  تغییر یک عنوان به (Totterdill 2012)و  Pot (2011) توسط نوآوری

 نتایجحاصل از  مفاهیم بنابراین،. است موجود سیستم اصالح یا و تحول تغییر، به معنی غییرت .است شده تعریف

 اشاره دارد. «بهبود» اصلی ایده بهپژوهش  دو هر

Eeckelaert et al. (2012) جامعه و اجتماعی های چالش با مبارزه برای ابزاری عنوان بهرا  اجتماعی نوآوری 

-بهره نوآوری، افزایش هوا، و آب تغییر و اجتماعی، انسجام مشارکت، بیکاری، اقتصادی، و مالی هایبحران مانند

 تحلیل و تجزیه که دادند گزارش Doove et al. (2014)اند. تفسیر کرده ،اجتماعی نوآوری طریق از ،رشد و وری

 تولیدی از باالتر سطوح به که داندمی نوآوری نوع تنها را سازمانی نوآوری ،(2CIS) اروپا جامعه نوآوری سنجش

 نوآوری با ترکیب در تنها تولیدو  نوآوری فرآیند که داد نشان Pot et al. (2012a)اما  .است شده منجر

   Pot et al. (2012a)طور که همان ،معنی است که ینبدامر  اینشود. منجر میی باالتر وری بهره به ،سازمانی

                                                            
1 - Mobilisation of human resources 
2 - European Community Innovation Survey 
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. است عوامل کل وری بهرهباعث افزایش  که است( اجتماعی نوآوری) کار محل نوآوری کار تنها ،کندبیان می

Doove et al. (2014) یسودمند افزایش در جهت ،فرایند در نوآوری و محصول ترکیب داده است که گزارش 

 مقاله این .است کارکنان مشارکت ،افزایش کارایی اصلی هایمحرک Ramstad’s (2008)ی در مقالههستند. 

در  کار محل در نوآوری به است الزم ،باشدبرای افزایش کارایی  محرک یک ،کارکنان مشارکت اگر ،کندبیان می

-می انگیزه ایجاد ،کاری سالم و مفیدانجام  برایها در آن و است کارکنان نیاز که ،رفاهی وسایل افزایش جهت

 اساسی ها نقشموفقیتدر  درصد25 وریافن در نوآوری ،که دهد می نشان تجربی های یافتهکند، دقت شود. 

 Volberda Vanden Bosch, and Jansen 2006) است 75 ،کار محل در نوآوری این درصد برای که حالی در دارد

cited in Pot and Koningsveld 2009; Jansen et al. 2011 cited in Pot et al. 2012a.) تاثیر از شواهدی چنین با 

-سرمایه کار محل در نوآوریدر  شرکت چند فقط شویم کهمتوجه می ،کارایی نتایج درباره کار محل در نوآوری

 برای ،هزینه و دانش گذاری سرمایه و کار محل در نوآوری روی بر تربیش اصلی تمرکز بنابراین،اند. کرده گذاری

 که « فعال کاری شرایط» در کار محل در نوآوری نتایج بنابراین، .است وریبهره سطح بهبود در آن تاثیر بررسی

 و یادگیری ظرفیتافزایش  با دارند، خود یکار هاینیاز کنترل برای کافی استقالل کارگران کار، محل در آن در

 است.شده ترکیب مسئله حل

(Pot (2011  بر روی وپردازد می باال کارایی با هاییسیستم در انسانی منابع مدیریت و کار سازمان تمایزبه 

 نوآوری کلی، طور به .دارد تمرکز است، سازمان عملکرد و کار کیفیت محرک که( اتوماسیون) اطالعات فناوری

انسانی غیر و انسانی منابع گسترش و سازماندهی مدیریت، عمل در تغییراتدر جهت  ایاستراتژی کار محلدر

 .Eeckelaert et al) شودمی کاری زندگی کیفیت و سازمانی عملکرد بهبود به منجر همزمان طور به که ستا

 دقیق، کار پذیر، انعطاف سازمان ،(خارجی دانش جذب) مدیریت هایجنبه ، شاملمطالعات از بسیاری (.2012

 و( انسانی منابع مدیریت جمله از) یکار روابط احیای و هاسازمان بین شبکه ،هاظرفیت و هامهارت مداوم توسعه

این  که داشت انتظار تواننمی. (Totterdill 2010; Totterdill et al. 2009; Pot 2012) هستند صنعتی روابط

 غیر طور به است ممکن چه اگر ،بگذارند حوادث و غیبت صدمات، ها، بیماری با در مواجه یمستقیم تاثیر واردم

 گذار باشند.مستقیم تاثیر

 ،قوی کارکنان مشارکت با یهای پروژه در ویژه به ،کار محل در نوآوری به کمک که دندهمی نشان تحقیقات

 نتیجه این به خود یمقاله در Ramstad (2009)است.  پذیر امکان وریبهره و کاری زندگی کیفیت در بهبود

 زندگی بهتر کیفیت دارای درست کارکنان، عملکرد و کار محل در نوآوری باالی سطوحی با هایشرکت که رسید

 در و کاری روابط کار، سازماندر  ،کار محل در نوآوری چگونه که دهد می نشان وضوح به 1 شکلهستند.  کاری
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 در نوآوریدارد. بسزایی  تاثیر انسانی استعدادهای یتوسعه و بهتر یاستفاده و سازمانی عملکرد بهبود نتیجه

 کارکنان استخدام و کنترل ساختار کار، سازمان های زمینه در منسجم مداخالت اجرای و توسعه به نیز کار محل

 سازمان، طراحی با کار محل در نوآوری که داد نشان خود مطالعه در Eeckelaert et al. (2012) .شود می مربوط

در  کاری زندگی کیفیت و سازمانی عملکرد همزمان بهبود هدف با ،یشغل طراحی و مدیریت، وظایف طراحی

 روابط) خارجی عوامل بلکه( کار روابط کار، سازمان) سازمان یک داخلی عوامل تنها نه بنابراین .ارتباط است

؛ پذیردتاثیر می محیطی زیستعوامل  از کار محل در نوآوری خود نوبه به و د،دهقرار می تاثیررا نیز تحت ( کاری

 استقالل استرس، کاهشدر  اما دهد،نمی پوشش را موضوعات شغلی سالمت و ایمنی از وسیعی طیفکه و با این

 برای نیز هزینه عامل نقش مهمی دارد. کار روابط و ها مهارت مداوم توسعه تر، پایین فیزیکی کار حجم باال، کار

 .است مهم یشغل سالمت بهبود و ایمنی در ،اقتصادی هایانگیزه کشورهای دارای در کاری زندگی کیفیت بهبود

 عوامل فیزیکی، های جنبه دانش، آوردن دست به مدیریت، گرفتن نظر در فاقد ،کار محل در نوآوری مدل این

 است. خارجی کار محیط کیفیت بر موثر عوامل دیگر و بیولوژیکی

 

 

 

 

 

 

 

 (Eeckelaert et al. 2012) سازمان سطح در کار محل در نوآوری بررسی مورد مدل -1شکل 

 کار سالمت محل و ایمنی

 کنترل ماشین، طراحی اطمینان قابلیت ، برداریبهره بهبود کار، محیط در کارکنان راحتی به کار محل ایمنی

 سالمت .مهم اشاره دارد مسائل دیگر و شیمیایی مواد کنترل صدا، و سر کاهش روشنایی، دستگاه، عملیات

 سالمت و ایمنی است. ،کار محل درموجود  حوادث هرگونهاز  کارگران از محافظتو  کارکنان رفاه ،کار محیط

 کار محل در نوآوری

 اقدامات

 سازمان کار

کاری روابط  

شبکه ات درارتباط  

 و هترب استفاده سازمانی، عملکرد بهبود:  اثرات

انسانی استعدادهای یتوسعه  



10 
 

 سالمت تواندمی که، کار محل در موجود خطرات کنترل و ارزیابی شناسایی، بینی، پیش علم کلی طور به شغلی

 ایمنی مشکالتگذارد. می زیست محیط و کاری جوامع دربسیاری  تاثیراتی و است ،کند مختل را کارگران رفاه و

 سازمان کار، محیط و کار ایمنی و سالمت به مربوط مسائل بلکه ،نیست کارگران مشکالت تنها شغلی سالمت و

 در هاسازمان از بسیاری. داریم کار محل نوآوری به نیاز بنابراین، .است کار محل و شرکت مدیریت فلسفه کار،

 مثال، عنوان به قائلند. یافته بهبود کار محیط برای کمی اهمیت آفریقا، در ویژه به توسعه، حال در کشورهای

 بر زیادی تاثیر یکار محیط تجربه و کار محیط ماهیت که کندبیان می نیجریهتاگوی  در شده انجام مطالعات

 عواملی که مشخص شده است نامه،پرسشبررسی نتایج  پس از ،مقاله همیندر . (Taiwo 2010) دارد وریبهره

. آموزش توسعه و بهتر، و مساعد کار محیط باال، حقوق پرداخت عبارتند از ،نقش دارند وریبهره بهبود در که

و  کار محیط ،کم حقوق پرداخت ،یکار ضعیف محیط عواملی مانند که اندهداد نشان تحقیقات این، بر عالوه

 وریبهره کاهشباعث  ناخشنودی، و کسالت، عدم انگیزه ،درد خستگی، استرس، ،کم تجربیات و مساعدنا شرایط

-می افزایش را معیوب محصوالت و غیبت بازآموزی، های هزینه و کارگران غرامت ،بیماری و جراحات .شوندمی

 منجر بهتر خدمات و وری بهره افزایش به اغلب که ،شودمی کارکنان روحیه بهبود باعث امن های محیط. دهد

 به دلیل و ،هم انتقال خواهد یافت هاخانواده بهت مشکال ،باال نباشد کارکنان روحیه اگر دیگر، سوی از .شود می

 .ایجاد کند طالق و اختالف تنش، افزایش دلیل بهتری های جدیآسیب تواندمی، شغلی مشکالت

 و کوچک های شرکتیعنی  ها، شرکت از برخی ،تاثیر مثبتی دارد سالم یکار هایمحل مثبت تاثیر چه اگر

مواجه  کار محل خطرات مقابل در پیشگیرانه اقدامات نجاما یزمینه در ییها چالش با هم هنوز ،ها سازمان

 خاص طور به کار محل سالمت و ایمنی ،نوظهور اقتصادهای در صنعتی، چالش چندین میان در امروزه،هستند. 

 .دنیاب کاهشها  مدل اجرای و نوآورانه تحقیقات طریق از ها چالش این که رودمی انتظارترین چالش است. مهم

 ،سالمت گرفتن نظر در و کار محیط در ایمنیبه است، یافت شدهمختلف  تحقیقات توسط کهطور همان بنابراین،

 تمرکز بیشتر ،اقتصاد نظر از مانده عقب کشورهای در است.شده کمتری توجه توسعه حال در کشورهای در

 توجهی بی کارگر رضایت بهاما  ،است خود خدمات یا محصول یارائه با خارجی مشتری رضایت روی بر هاشرکت

 وری بهره بهبود و اقتصادی رشد توسعه برای زیادی تاثیر شغلی سالمت و ایمنی گرفتن نظر درشود. می

 از بسیاری. داد خواهد افزایش را کارکنان رضایت و سالمت سالمت، بهبود و کار محیط در ایمنی دارد. سازمانی

 .(Anielski 2003; Rufino and Villasor 2015) داشتن سالمتی است معنای به ثروت که اند دریافته محققان

این  .هستند روبرو کار محیط سالمت و ایمنی های چالش با توسعه حال در کشورهای صنعتی های بخش

 از برخی جهانی سالمت سازمانو  Alli (2008) .گیرندمی سرچشمه کار محیط مختلف زوایای از مشکالت
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 اجتماعی نارضایتی بدن، فیزیکی آسیب کارکنان، روانی استرس مثال عنوان به ،شغلی سالمت و ایمنی مشکالت

 کار اتیوپی، در مثال عنوان به .اندکرده ذکررا  شدید حوادث و ،هاخانواده مشکالت اموال، به خسارت اقتصادی، و

 و شغلی نارضایتی الکل، مصرف خواب، اختالل ایمنی، آموزش و سالمت وجود عدم هفته، در ساعت 48 از بیش

 Yiha and) شوندمی شغلی های آسیبباعث ایجاد  که هستند مهمی عوامل محافظ های دستگاه وجود عدم

Kumie 2010). متصدیان میان شانه و گردن عضالنی اختالالت، اتیوپی در کند کهبیان می دیگری یمطالعه 

 محیطی و فردی عوامل این، بر عالوه. (Ararso et al. 2014) بسیار باال است لباس صنایع در دوخت هایماشین

 ترین مهم از یکی مشکالت، این حل در .هستند شانه و گردن اختالالت عضالنیدر  ایبالقوه عوامل عنوان به

 مداخالت و کار محل طراحی .است سیستماتیک رویکرد بهبود و کار محل ایمنی ینوآورانه توسعه شروع نکات

، کار محل سالمت و ایمنی مداخالت موانع ،مقاله این در .ندا شده شناسایی تولیدی صنایع در یموانعخطرزا 

 و ایمنی ظهور، نو اقتصادهای درهاست.  برنامه اجرای برای ،منابع نبودن دسترس در و کارگران مشارکت عدم

 حجم در عمدتا هااین. است شده گرفته نادیده استراتژی و صنعتی یتوسعه های سیاست در کار محل سالمت

 اتیوپی، در مثال، عنوان بهاند. مساعد شدهنا کار محیط اثر تضعیفو باعث  است، شده متمرکز سود یاو  تولید

 و کار محیط در ایمنی کهوجود ندارد  دیگر های بخش و تولیدی صنایع برای ،کار محل در یسیاست هیچ

 قوانین باید که است آن کار، محل سالمت و ایمنی منظور ازرا تضمین کند.  کار تجهیزات و کارکنان سالمت

 نظر در هاآن و امنیت سالمت آن در که باشد داشته وجود کارکنان برای امن کار محیط و منابع از استفاده

 مصرفترین بیش یا، بازار سهمیا  شرکتbottom line  در چه ،هایابی شرکتبازار هایقسمتشده است. گرفته

 .هستند سودآور هایقسمت،  گذاران سرمایه یا و مدیران، کارگران، حفظ و جذب توانایی یا و ، کننده

 شغلی سالمت و ایمنی بر کار محل نوآوری در تاثیر

 و کار سازمان در تولیدمربوط به  فرآیندهای سازی بهینه در نوآوری شد، ذکر قبلی های بخش در که همانطور

 نوآوری ترویج در مهمی بخش صنفی های اتحادیه و کارفرمایان انجمنتاثیر دارد.  کارکنانتجربیات  توسعه

زمانی روی  اتتغییر .دنکن فراهم کارفرمایان و کارمندان برای ییباال مزایای دنتوان می که هستند کار سازمان

 و غیبت کاهش نتیجه در و باالتر، اشتغال و بهتر ارتباط با وریبهرهکنیم.  کار دقیق به طور ما که دهندمی

 Pot and Koningsveld) ارتباط مستقیم دارد ،باالتر ای حرف و اجتماعی هایظرفیت و هاتوانایی افزایش

 افزایش ،کارکنان ارتباط و کار، سازمان عملکرد باعث کار محل در نوآوری که دهد می نشان 2 شکل. (2009

 بهبود، کار محل در نوآوری و شغلی سالمت و ایمنی از وری توامانبهرهشود. می شغلی سالمت و ایمنی و رفاه

 را به دنبال دارد. رفاه کلی
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 .باشدمی مختلف های ابزار و اهداف با مختلف های سیاستدارای  شغلی سالمت و ایمنی و کار محل در نوآوری

 بلکه شودنمی کمتر غیبت یا و حوادث یا شغلیهای بیماری کاهش باعث کار محل در نوآورینباید اشتباه کرد؛ 

 به سالمتی. است مولد، و سالم یشغلداشتن ، شغلی سالمت و ایمنی های سیاست .کند کمک است ممکن

 باعث کاری غیبتکنند. ی میبیشتر کمک نوآوری و وری بهره به سالم افراد ،عالوهبه  .است ارزشبا خود خودی

 و اجتماعی توسعه برای ینیاز پیش سالم کار نیروی. (Pot et al. 2012b)شود می وری بهره رفتن دست از

 یسالمت خدمات مناسب، شغل به دسترسی طریق از کار نیروی سالمت از حفاظت .است وری بهره و اقتصادی

 شرایط .دنکن می کمک کارگران وری بهره همچنین و پایدار یتوسعه به، اجتماعی سالمت از حفاظت و جهانی،

 ،که دیدیم این از پیش شود.می درآمد دادن دست از و بیماری باعث حاضر حال در ،بیکاری و خطرناک کاری

 شود. می کار محیط بهبود باعث این .است توجه قابل کار محل در نوآوری سهم

 

 

 

 

 

 

 

 سالمت تندرستی       کارایی 

 .(Eeckelaert et al. 2012) کار محل در نوآوری و شغلی سالمت و ایمنی اهنگیهم -2شکل 

 نتایج و بحث

 شده آغاز توسعه حال در کشورهای در مربوطه، های حل راه وی کم هزینه با کار، محل در نوآوری نتایج و بحث

 در کشورهای اکثر در شغلی سالمت حال، این با. (Kawakami et al. 1999; Kogi 1998; Koplan 1996) است

 است این علتاست.  شده گرفته نادیده ویرانگر سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، هایچالش فشار تحت توسعه حال

 شغلی سالمت و ایمنی

 

 

 کار محل در نوآوری

 شغلی استقالل ↔کار  سازمان

 انسانی منابع مدیریت ↔ استخدام

 داشتن شرکت ↔اشتغال  یرابطه

 ارگونومیک  ↔ راحتی

 یکار زندگی تعادل ↔ی کار زمان
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 ،رقابت .هستند اجرا حال در فرد به منحصر های استراتژی طریق از، توسعه حال در کشورهای از بسیاری که

 از یکی عنوان به ،کار محل در تمشکال از بین رفتن و سالمت و ایمنی در علم تجمع و فناوری نوآوری، بدون

 جهانی سطح در رقابتی کار و کسب سازمان یک ایجاد هایروش از یکی، ممکن نیست. کار و کسب هایفرآیند

 ،سازمانی نوآوری ،که اندبه این نتیجه رسیده تحقیقات .است نوآوری از دسته چهار بین ،سازمانی نوآوری ایجاد

با  مناسب کار محیط. تاثیر دارد، هستند آن به مشغول ی کهکار نسبت به کارکنان رضایت و عالقه کار، محل در

 شود.حاصل می جدید کار محیط شکل پذیرش یا وها خالقیت

 خسته کارکنان برای توسعه، حال در کشورهای تولیدی صنایع در کار محل سالمت و ایمنی گرفتن نظر در

 ،توسعه حال در کشورهای در، صنعتی توسعه دیگر،ی طرفاز  .است شده وری بهره کاهش به منجر و شده کننده

 در رقابت برای کار محل در موجود منابعاز  درستی استفاده ،جدید صنایع حتی .است خود ابتدایی مراحل در

 بر روی تمرکز ،اتیوپی تولیدی صنایع در ،با توجه به تجربیات بدست آمده مثال، عنوان بهکنند. نمی جهانی بازار

 صنایع از بسیاری است. کارکنان ایمنی و سالمتیتمرکز روی  از تربیش ،شرکت از حاصل سود و محصوالت

 این از ینتیجهاهمیت اند. بی خطرناک باشد، هم هرچه قدر ،خود کارکنان سالمت از مراقبت به نسبت تولیدی،

 البته،شود. می استخدام دیگریکارمن  ،شد مواجه تصادف یکبا  کارمند یک اگر که این است انگاری، سهل

این موارد در سازمان  در یمصوبات و کنندمی تالش سالمت های سیاست و کار محل ایمنی برای دولتی صنایع

 نشان را صنعتی های محیط یکار شرایط بهبود یچگونگ وجود ندارد که ایمطالعه هیچ حال، این باخود دارند. 

 برای تالش بین همکاری در یبزرگ شکاف .دارد وجود نوآوری و پژوهش فرهنگحاصل از  نگرانیهمیشه . دهد

 فعل طریقاز ، نوآوری فرآیند در رو، این از .دارد وجود توسعه حال در کشورهای در سازمانی یادگیری و نوآوری

 در کلی، طور بهنیاز است.  کار محل در نوآوری، به کار محل در خارجی و داخلی پذیری انعطاف بین انفعاالت و

 ،کار نیروی کاهش در ایاساسی  نقشزیرا است.  گرفته قرار بحث مورد کار محل در نوآوری اهمیت، مقاله این

 های مبتنی برکار ساختو  (ها مهارت یتوسعه)دانش بر مبتنی اقتصاد،  جهانی رقابت، وری بهره افزایش

 وریافن در نوآوری نسبت به ،کار محل در نوآوری است.داشته ،هنوآوران کار سازمان طریق از جدید هایوریافن

 بر یمثبت اثرات باال کارایی با کار دارای های سیستمدهد. می توضیحرا  نوآوری هایموفقیت از تریبزرگ بخش

 گردش کاهش باعث تنوعم های سیستم .(نوآوری سطح و کار نیروی وری بهره جمله از) دارند عملکرد نتایج

 (.شود می گرفته نظردر  کارکنان سالمت برای یشاخص)دشوان میکارمند مالی

 فنی غیر تعریف یک ،کار محل در نوآوری موجود مطالعات و ها پژوهش از شده خالصه 1 جدول در که همانطور

 زندگی کیفیت کار، محل در عملکرد بهبود به کار محل در نوآوریآن بدست آمده است.  فنی تعریف ازمتفارت 
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 های برنامه آغاز حال در اروپایی کشورهای. کند می کمک سیاستی مسائل و انسانی، منابع مدیریت کاری،

 اروپا اتحادیه عضو کشورهای. (Totterdill, Exton, Exton, and Sherrin 2009) هستند کار محل در نوآوری

 این اما. استهشد ارائه جداگانه هایتکنیک در که کردندی اجرا میمختلف های مدل و ها دستورالعمل قبال

 عضو کشورهای بنابراین،را با خود به ارمغان نیاوردند.  وری بهره بهبود یا و کار محل ایمنی هادستورالعمل

 محل سالمت بهبود و ایمنی در گذاران سیاست برای کار محل در نوآوری هایبرنامه که دانندمی اروپا اتحادیه

 نشان ،ستاهشد انجام اروپا سیاست ندگانساز برایکه  هاپژوهش از بسیاری مانند مطالعه این .است ضروری کار

 نیاز براین امر  بنابراین، .است شده گرفته نادیده توسعه حال در کشورهای در کار محل در نوآوری که دهد می

 تغییر وضعیت کار، محلموجود در  خطرات پیشگیری و ایمنی، توسعه حال در کشورهای در تحقیقات انجام به

 کند.می تاکید، کار محل سالمت بهبود و ایمنی به سنتی کار محیط در ایمنی مدیریت از

 مطالعات است در شده تحقیقاتی شناخته شکاف

 تاثیر و کار محیط در ایمنی کار، محل در نوآوری نوآوری، به مربوط اخیر مطالعات ایمداشته سعی مقاله، این در

-هداد نشان ،محققان از بسیاری توسط شده انجام اقداماترا بررسی کنیم.  ایمنی و کار محل سالمت در نوآوری

 و جدید، ایده یک ایجاد، به معنی نوآوریی واژه .استهشد استفاده ،نوآوری بحث برای یمختلف های روش که ندا

 روش کار محل در نوآوری .است کیی وریافندر  نوآوری با ،تعریف این .است شده تعریف فرآیند یا محصول یا

 طراحی کار، محل طراحی در در نظر گرفته شده است و فنی غیر نوآوری به عنوان کهاست   نوآوری از یدیگر

نقش  کاری زندگی کیفیت و سازمانی عملکردبهبود  برای مشاغل طراحی و مدیریت، وظایف طراحی سازمانی،

 تعریف محققان از بسیاری که استج این. گیردمی قرار تاثیر تحت محیطی زیست جریانات توسط و. دارد

 اند. گرفته نادیده را خدمات و کار های محل دررا  نوآوری

 که هنگامی. است شده گرفته نادیده، توسعه حال در کشورهای در ویژه به ،تحقیقاتدر کار محل در نوآوری

نادیده  را فنی غیر نوآوری و ،گیرندمی نظر در ی فنی راجنبه تنها ،توجه کنند وریافن در نوآوریبه  محققان

 که هنگامی که است شده مشخص. است نوآوری هر در شکاف ترک یافت، ادامه نهایی محصول به اینگیرند. می

 نهایی محصول موضوع تا این .شود می انجام خوبی به دیگر های بخش شود می گرفته نادیده واحد بخش یک

 نادیده واحد بخش یک که هنگامی که است شده مشخص .ایجاد کرد نوآوری در بزرگی شکاف و یافت، ادامه

 هایبخشخواهد شد.  خطا افزایش پس باعثتوجهی خواهد شد. بی نیز دیگر های بخش، به شود می گرفته

 حد، از بیش یا و اثر بی قانونی الزامات کارگر، منفی نگرش مدیریت، منفی نگرش شامل شده، گرفته نادیده
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 هایفعالیت حضور اقتصادی، نتیجه عدم اقتصادی، منابع کمبود آموزش، فقدان وقت، کمبود بوروکراسی،

 در پژوهش ی مرکزیهسته، کار محل در نوآوری به توجه رو این ازاست.  کارگران مشارکت عدم و جغرافیایی

 ، است.کار محیط در ایمنی و سیستم کلی بهبود ، برایاقتصادی سطوح تمام

 کار محل در نوآوری بر تمرکزم هاییافته از ای خالصه  -1 جدول

 نتایج تحقیق روش اهداف نویسندگان
Acar, Wall, McNamee, 

Carney, and Öney-Yazici 

2008; Cimermanová, 2009 

 طراحی چارچوب یک ایجاد

 برای مجازی کالس در ساختاری

 ایمنی و بهداشت آموزش

 محیط یک و کارآموزان رضایت الکترونیکی آموزش هایابزار

 به وجود آمد. تر تعاملی یادگیری

Eeckelaert, Dhondt, Oeij, 

Pot, Nicolescu, Trifu, and 

Webster 2012 

 و نوآوری بر مبتنی کار محل

 کاری زندگی کیفیت بهبود

، در کار محل در نوآوری مقاالت مدرنمرور 

 اروپا اتحادیه عضو کشورهای

 نشده است. اعمال
Pot 2011 های سیاست به نیاز توصیف 

 و اروپا در کار محل در نوآوری

 که باعث هایی برنامه ارزیابی

 .است شده توسعه و رشد

 محل در نوآوری مفهوم توصیف

 جامعه در آن روند و کار

 کیفیت و عملکرد همزمان بهبود

 مانندی شرایط در کاری زندگی

 پذیر امکان، کارکنان مشارکت

 .است
Pot, Kraan, Oeij, Vergeer, 

and Dhondt 2012 
 هایکشور هایپژوهش بررسی

 سیاست که اروپا اتحادیه عضو

 سهامداران و اروپایی گذاران

 ها نیاز دارند، به آنگسترده

 تجارب سایر و مطالعات بررسی

 یکرهدر کار محلدر  نوآوری

 آلمان، فرانسه، فنالند، جنوبی،

  نروژ و ایرلند

-امیدوارهای انداز چشم برخی

 سیاست های طرح در کننده

 در نوآوری مورد در اروپا اتحادیه

 به وجود آمد. کار محل
Franz, Hochgerner and 

Howaldt 2012; Howaldt 

and Schwarz 2010 

 سطح در کار بازار نوآوری پوشش

 کار محل در نوآوری و اجتماعی

 سازمانی سطح در

 در وضوح به، کار محلدر  نوآوری مختلف منابعی مطالعه

 تعریف اروپا یاتحادیه سیاست

 .است نشده
Martínez-Sánchez, Vela-

Jiménez, Pérez-Pérez, and 

de-Luis-Carnicer 2008 

 تاثیرات تحلیل و تجزیه

 بر سازمانی بین هایهمکاری

 و کار محل در پذیری انعطاف

 نوآوری عملکرد

 از هایینمونه پستی بررسی

 ها شرکت خدمات و اتتولید

 مراتب سلسله بازگشت به

 پذیریانعطاف با نوآوری عملکرد

 سپاری برون و خارجی و داخلی

  .است ارتباط در

Kalmi and Kauhanen 2008 هاینوآوری اتاثر نتایج بررسی 

 خود هایتیم) کاردر  مختلف

 انگیزه اطالعات، تبادل ،محور

 رب( آموزش و حقوق پرداخت

 مختلفان کارمند

 و انکارمند بررسی نظرسنجی،

 از حاصل هایداده مجموعه

ی مقایسه و تحلیل و تجزیه

 بریتانیا و فنالند

 طور به کار محل در نوآوری

 کارکنان برای یمفید نتایج عمده

 دارد. 

Yuan and Woodman 2010; 

Ramstad, 2008 
 رفتار دادن قرار آزمون مورد

 عملکرد بر، کارکنان ینوآورانه

 نتایج رودمی انتظار) شغلی

و  (باشند مثبت عملکرد

 ها()خطرات و سودسازمان

 برای آماری ابزارهای یمطالعه

 عناصر بین روابط و نتیجه بررسی

 استفاده مورد

 ایجاد شده  نتایج توجه قابل اثرات

 .نوآورانه هایعملیات در
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Beblavý, Maselli, and 

Martellucci 2012 
ی پدیده تاثیر چگونگی بررسی

 و ؛اروپا در کار محل نوآوری

 یپاسخ تواندمی نوآوری آیا اینکه

 و اجتماعی هایچالش به

 از که اروپا در مدت بلند اقتصادی

-انعطاف و کار نیروی به نیاز

، یردگسرچشمه می بیشتر پذیری

 باشد

-اولیه های داده و مقاالت بررسی

 اروپا، شرایط بررسی ازی حاصل 

 آماری تحلیل و تجزیه مطالعات،

 مختلفهای فرآیند و عناصر

 شده تعریف کار محل در نوآوری

 نوآوریدر  موفقیت موانع .است

 سطح سن،مثال  کار محلدر 

 غیره و تجربیات تحصیالت،

  .است شده بررسی

 

 اظهارات پایانی

فرآیندهای  انتخاب یا و اصالح جدید، محصول تولید فنی نظرهای نقطه از تنها نوآوری که رسدمی نظر به

 نوآوریاست.  کار محیط بهبود راهی برای حاضر حال در کار محل در نوآوری .است شده گرفته نظر در یتولید

، به سازمان یک سالمت و کار محل ایمنیبر  آن تاثیر و ؛است تحقیقات از بسیاری اخیر هدف ،کار محل در

ی زمینه در شده انجام مطالعات برای بررسی مقاله، این رو، این از .است شده بررسی فنی غیر نوآوریعنوان یک 

 کار محل در نوآوری بین یرابطه مقاله ایندر  .است گرفته انجام شغلی بهداشت و ایمنی و کار محل در نوآوری

 شغلی سالمت و ایمنی از ای مجموعه زیر کار محل در نوآوری. است شده خالصه، شغلی بهداشت و ایمنی و

 بهبود را خود فنی غیر نوآوری هاسازمان که است آن مستلزم اماکند. می حلرا  مشکالت از بخشی کهاست 

 نوآوریکنند. می تعریف جدید محصول توسعه یا جدید فرآیند یکرا  نوآوری، معموال محققان از بسیاریبخشند. 

 در نوآوریاهمیت دارد.  کارکنان مشارکت آن در که است کاری زندگی کیفیت بهبود منظور به کار محل در

-زمینه با ترکیب و جدید اقدامات اجرای در فنی های نوآوری از متفاوت ،باشدمی فنی غیر که است، کار محل

 کارکنان سالمت و محصول ایمنی به ،تعریف ایناست.  وریافن حمایت و انسانی منابع مدیریت کار، سازمان های

 بازار و اقتصادی اجتماعی تاثیر زیرا است، بسیار با اهمیت کار محل در نوآوریاشاره دارد.  نیز سازمان منافع و

 .است شده شناخته اروپایی گذاران سیاست از بسیاری میان در ای گسترده طور به حاضر حال در و آن، کار

 ،کار محل در نوآوری این درصد برای که حالی درها نقش اساسی دارد موفقیتدرصد در 25 وریافن در نوآوری

 طریق از آمده دستب تغییرات مشارکت از ناشی ایاستراتژی کار محل در نوآوری که دهدمی نشان این. است 75

  همزمان بهبود به منجر که ،است انسانی غیر و انسانی منابع و سازماندهی مدیریت، سازمان در نکارکنا مشارکت

، رکا محل در نوآوری در یافته توسعه هایمدلبا بررسی شود. می کاری زندگی کیفیت بهبود و سازمانی عملکرد

 فاقد کار محل در نوآوری های مدل که دهد می نشانمطالعات  در موجود شکاف پرداختیم. ارزیابی این انجام به
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 محیط کیفیت بر موثر عوامل و بیولوژیکی عوامل فیزیکی، مسائل دانش، انتقال هایروش مدیریت، های جنبه

 های هزینه اعتماد، عدم و مقاومت ،خطر کردنز دوری ا کار محلدر  نوآوری موانع از برخیباشد. می خارجی کار

 هستند. اطالعات فقدان کارکنان، به نسبت ارشد مدیران اعتماد عدم کارگران، سن، مهارت و تولید بخش انتقال،

 به اینشود. توجه می کار محل بهداشت و ایمنی به یافته توسعه کشورهای از کمتر، توسعه حال در کشورهای در

 حقوق دریافت و داشتن شغل خاطر به صرفا کار محل به رفتنکار و  محیط در خستگی به منجر خود ینوبه

-سازمان در کار محل در نوآوری ودننب علت به، مشکالت ایناست.  سازمانی تغییرات بر تمرکز جای به ،ماهانه

 مدت، بلند روابط ایجاد) صنعتی روابط خارجی، و داخلی هایهمکاری سازمان، بین همکاری کارگری، های

 استقالل ،( کار و کسب و مشاوران اجتماعی، شرکای محققان، سیاستگذاران، بین مشترکو اعمال اطالعات 

 توانمندسازی ارتباطات، اطالعات، فناوری کارکنان، تعهد کار، روند تجدید ،محور خود های تیم ،هاکارگاه

 و شغلی سالمت و ایمنی از محققان رو، این از .است کار محل طراحی و دیدج پرداخت های طرح کارکنان،

 استفاده (توسعه حال در کشورهای به ویژه توجه با) مدیریت محققان پژوهش هایروش در ،کار محل در نوآوری

 تأمالت و تجربیو  علمی های پژوهش تجربی، مطالعات بیشتر، مفهومی یتوسعه به مندینیاز از و ،کنندمی

 کنند. می حمایت نظری
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